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MYDŁO TAMANU I DRZEWO HERBACIANE ETJA 80g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis produktu
 

MYDŁO TAMANU I DRZEWO HERBACIANE ETJA 80g

Naturalne szare mydło potasowe, wytwarzane ręcznie ze zmydlonego w 100% nierafinowanego, tłoczonego wyłącznie na zimno,
kosmetycznego oleju lnianego i oleju rzepakowego. Mydło w postaci gęstej pasty (zawartość tłuszczu ok. 96%-98%) o ziołowym
zapachu.
Wzbogacone zostało olejkiem z drzewa herbacianego i olejem tamanu BIO. Dzięki naturalnym składnikom zawiera nienasycone kwasy
tłuszczowe NNKT, kwas kalofillowy, kallofilloidyne, naturalne witaminy E i F oraz skwalen. Mydło o silnych właściwościach
oczyszczająco-pielęgnujących, antyseptycznych i przeciwłojotokowych. Zwalcza trądzik, łagodzi podrażnienia, poprawia stan
problemów łuszczycowych oraz działa ochronnie na skórę.

Przeznaczenie:
Cera mieszana, tłusta, problematyczna, trądzikowa, łuszczyca.

Sposób użycia:
Mycie rąk - niewielką ilość mydła rozprowadzać w dłoniach pod bieżącą wodą.
Mycie twarzy - niewielką ilość mydła wcieraj w skórę twarzy uprzednio zwilżonej wodą, omijając okolicę oczu (mydło zawiera naturalny
olejek herbaciany). Mydło pozostaw na 1-2 minuty w celu penetracji skóry i zmyj wodą. Systematyczne stosowanie pozwala skutecznie
zmniejszyć objawy trądziku.
Prysznic - odpowiednią ilość mydła nakładać cienką warstwą na zwilżone ciało, omijając okolicę oczu, następnie po upływie 1-2 minut
spłukać mydło wodą. Można w sposób tradycyjny nakładać mydło na gąbkę.
Kąpiel - to koncentrat mydła, ok. 10 gram rozpuść w wannie wypełnionej 1/3 ciepłej wody. Czas kąpieli do 20 minut. Kąpiel o
właściwościach antybakteryjnych silnie oczyści skórę całego ciała.
Mycie włosów - można stosować w przypadku łupieżu i swędzeniu skóry głowy.
Moczenie stóp - do miski wypełnionej ciepłą wodą dodaj ok. 10 gram mydła. Mocz stopy 15-20 minut. Mydło doskonale zmiękczy
stwardniały naskórek, odświeży i odkazi stopy. Dodatkowo wspomaga walkę z grzybicą.

Skład (INCI):
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Potassium Linseeddate, Potassium Canola Oil, Aqua, Glycerin, Calophyllum Inophyllum Seed Oil, Malaleuca Altemifolia Oil, Simmondsia
Chinensis Jojoba Seed Oil, Limonene.
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